
Propozycje - ogólne warunki i zasady  
organizacyjne eliminacji do 

„WIELKIEJ KRAKOWSKIEJ GONITWY WŁOŚCIAŃSKIEJ” 

 
Organizator:  
Sejmik Woj. Małopolskiego - Pan Jacek Soska oraz MODR -Karniowice 
 
Miejsce i termin imprezy: 
 
Kraków - Krakowskie Błonia  
22 września 2013 r. 
godz. 16 00 
 
Dystans: 
Konie będą biegnąć na dystansie 1600 m 
 
Wiek koni: powyŜej 3-lat 
 
Wiek zawodników: 
Ukończone 16 lat  
 
Program  
22 września 2013 r. – gonitwy eliminacyjne do „Wielkiej Krakowskiej 
Gonitwy Włościańskiej” 
 
Organizator zapewnia: 

� boksy,  
� ubezpieczenie zawodników, 
� nagrody i puchary dla zwycięzców, 
� opiekę medyczną i weterynaryjną. 

 
Warunki uczestnictwa: 
 
W gonitwie mogą brać udział konie rasy małopolskiej, na których będą 
startować ich właściciele lub dzierŜawcy, które w rodowodach posiadają nie 
więcej niŜ 75% xx. Konie, które zajmą miejsca od 1- 10 kwalifikują się do 
finału "Wielkiej krakowskiej gonitwy włościańskiej, która odbędzie się  
w dniu 29 września 2013 r. na Krakowskich Błoniach. 
 
Warunki weterynaryjne:  

• Wszystkie konie biorące udział w gonitwie muszą posiadać 
paszport zarejestrowany w Centralnej Bazie Danych 
Koniowatych oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko 
grypie, wpisane do paszportu.  

• Środki słuŜące do transportu winny być poddane dezynfekcji, 
potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.  

• Stosowne świadectwa i paszporty naleŜy złoŜyć przed gonitwą  
w biurze wystawy. 



 
Zgłoszenia prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
20 września 2013 r. na adres: 

email: jsoska@wp.pl lub telefonicznie 604-123-162 
 
Warunki techniczne 

Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów transportu koni.  
Siano i owies oraz wiaderko, sprzęt do czyszczenia koni naleŜy 

przywieść we własnym zakresie.  
 
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za 

ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni  
i w czasie trwania gonitwy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia 
polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy. 
 

Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych 
stad. Muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) według 
następującego schematu: 
 

� szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia 
szczepienia , drugie szczepienie – nie wcześniej niŜ 21- go dnia i nie 
później niŜ 92 dnia od pierwszego szczepienia. 

� szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego 
szczepienia. 

� Ŝadne szczepienie przypominające nie moŜe się odbyć później niŜ na  
7 dni przed przybyciem na zawody. 

� Konie, które uczestniczą w gonitwie po raz pierwszy musza posiadać 
przynajmniej podstawowe szczepienie przeciwko grypie odnotowane  
w paszporcie.  

 
 

Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza 
medycyny sportowej (waŜność badań 6 miesięcy) lub zaświadczenie od 
lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w gonitwie 
na krakowskich błoniach w dniu 22.09.2013 r. września 2013 r.  

Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej 
zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo  
w zawodach z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów.  

Zawodników startujących obowiązuje twarde nakrycie głowy z 
trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.  

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa 
podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów 
Ŝyczą uzyskania jak najlepszych wyników.  
 
Organizatorzy proszą wszystkie osoby zaangaŜowane w jakikolwiek sposób 
w sporty konne o przestrzeganie poniŜej przedstawionego kodeksu oraz 
zasady, Ŝe dobro konia jest najwaŜniejsze. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 



 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu  

w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi 
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu 

 
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim 

wezmą udział w zawodach. Odnosi się to takŜe do podawania leków  
i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagraŜających dobru 
konia lub ciąŜy klaczy oraz do przypadków naduŜywania pomocy. 

 
3. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenia 

szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, 
warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, takŜe podczas 
podróŜy powrotnej z zawodów. 

 
4. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną 

opiekę po zakończeniu zawodów, a takŜe humanitarne traktowanie po 
zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej, obraŜeń odniesionych na zawodach, spokojnej 
starości, ewentualnie eutanazji. 

 
5. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


